Protokół nr XII/2011
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 lipca 2011 roku

1.Otwarcie obrad.
Otwarcia sesji nadzwyczajnej oraz powitania przybyłych gości dokonała
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła
prawomocność obrad. W dniu 28 lipca 2011 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 16 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr XII/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr XII/11.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poinformowała, że sesję zwołano w
trybie nadzwyczajnym zgodnie z § 15 Statutu Powiatu Sztumskiego. Następnie
Przewodnicząca zaproponowała wniesienie zmiany do porządku obrad, a
mianowicie wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu
Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównania różnic między regionami II” w
2011 roku. Wniesioną zmianę Przewodnicząca zaproponowała umieścić w pkt. 5
jako p.pkt. „c”. Pozostałe punkty następują jak w kolejności.
Radni jednogłośnie przyjęli zmianę zaproponowaną przez Przewodniczącą.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2011-2021 – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
b) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
c) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównania różnic między
regionami II” w 2011 roku.
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6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr XII/11.

Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Ad.4 Interpelacje i zapytania.
Interpelacji i zapytań nie wniesiono.
Ad.5 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2011-2021
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Dodała, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia na Komisji
ds. Budżetowych, na której 5 głosami „za” i przy jednym głosie „przeciw”
projekt zaopiniowano pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 15 głosami „za” i jednym
głosie „przeciw” podjęła uchwałę nr XII/68/2011 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr XII/11.

b) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Dodała, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia na Komisji
ds. Budżetowych, na której 5 głosami „za” i przy jednym głosie „przeciw”
projekt zaopiniowano pozytywnie.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Starosta Wojciech
Cymerys, Wicestarosta Antoni Downarowicz, Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun, radny Waldemar Thiede, radna Elżbieta Domańska, radny Janusz
Grzonka, radny Zygmunt Smoliński, Skarbnik Lucyna Bednarska, Naczelnik
Wydziału AB Wojciech Babalski.
2

Tematem dyskusji były sprawy związane z realizacją inwestycji Powiatu
takich jak: „Pętla Żuławska” w Białej Górze, „Domy Dla Dzieci” w Szropach i w
Dzierzgoniu, a także inwestycji drogowych w ramach tzw. „schetynówek”, oraz
bieżących remontów dróg powiatowych.
Radni więcej uwag nie wnieśli.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 15 głosami „za” i jednym
głosie „przeciw” podjęła uchwałę nr XII/69/2011 w sprawie zmiany budżetu
powiatu na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr XII/11.

c) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.
„Program wyrównania różnic między regionami II” w 2011 roku.
W zastępstwie Kierownika PCPR w Sztumie, pracownik socjalny Marta
Głogowska przedstawiła i omówiła projekt powyższej uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XII/70/2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do
realizacji
programu
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównania różnic między regionami II” w
2011 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr XII/11.

Ad.6 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie wnieśli żadnych interpelacji i zapytań.
Ad.7 Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków i oświadczeń nie wniesiono.
Ad.8 Sprawy różne.
Radny Józef Kania zapytał o zarządcę chodnika i ścieżki rowerowej przy
strefie ekonomicznej oraz o dalsze „losy” tej strefy. Radny dodał, że teren wzdłuż
chodnika i ścieżki rowerowej nie jest okaszany. Radny Józef Kania zapytał także,
o wykonanie badania nośności drogi powiatowej obrębu wsi Bągart przed
wejściem na ten teren firmy, która będzie dokonywać odwiertu łupków gazowych.
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Radny wyraził obawę zniszczenia drogi przez ciężkie środki transportu, jakich
będzie używała firma podczas wierceń.
Starosta Wojciech Cymerys poinformował, że ścieżka rowerowa i chodnik
należą do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a za okaszanie tego terenu
odpowiedzialna jest Gmina Sztum. Jeśli zaś chodzi o zagospodarowanie Strefy
Ekonomicznej to zgłosiła się firma o wydanie zezwolenia na budowę zbiornika
represyjnego. Trwają też rozmowy na temat odwadniania terenu w tej strefy.
W sprawie odwiertów gazu łupkowego Starosta poinformował, że do
Powiatu zwróciła się firma o wydanie zezwolenia na wyłączenie 1,5 ha areału z
produkcji rolniczej. O udzielenie szczegółowej w tej sprawie informacji Starosta
poprosił Inspektora Wydziału GK Krystynę Szczepanek.
Pani Szczepanek wyjaśniła, że na wydanie zezwolenia w tej sprawie musi
być zgoda Ministerstwa. Procedury na uzyskanie takiej zgody są dość długie. W
związku z tym, wniosek na wydanie zezwolenia firma zmniejszyła do 0,49 ha, na
które zgoda Ministerstwa nie jest wymagana. Jednakże taki areał nie zabezpiecza
całej inwestycji. W chwili obecnej wszczęto procedury na wydanie zezwolenia do
0,49 ha.
Przewodnicząca dodała, że Powiat powinien być „otwarty” na nowych
inwestorów, bo każda nowa inwestycja zapewni rozwój Powiatu.
Ad.9 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady XII
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1410.
Przebieg sesji zarejestrowany jest na nośniku elektronicznym.
Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt

Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun
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Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr XII/11:
Cymerys Wojciech - …………………………
Dobis Tomasz - ……………………………….
Domańska Elżbieta - ………………………….
Downarowicz - ……………………………….
Grzonka Janusz - ……………………………...
Kania Józef - ………………………………….
Mojecki Ryszard - …………………………….
Mazerski Ryszard - ……………………………
Smoliński Zygmunt - ………………………….
Stec Piotr - …………………………………….
Steinborn Bogumiła …………………………...
Szmiłyk Irena - ………………………………..
Śrutkowska Beata - ……………………………
Thiede Waldemar - …………………………....
Zwolenkiewicz Zbigniew - ……………………
Żółtowski Mariusz - …………………………...
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